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SPRAWOZDANIE KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/ZESPOŁU JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
Kierunek GRAFIKA 

Rok akademicki 2020/2021 

Lp. Zadanie Wprowadzone działania Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań 

1. Określanie celów i metod 
zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia na wybranym 
kierunku oraz wdrażanie działań 
na rzecz podnoszenia jakości 
kształcenia. 

I. Systematyczna współpraca KZJK z kadrą 
kierunku Grafika w zakresie analizy celów i 
metod zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia oraz wdrażania działań na 
rzecz podnoszenia jakości kształcenia. 

Skuteczny wpływ na jakość procesu kształcenia. 

2.  Analizowanie zgodności kształcenia 
prowadzonego na kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach ze 
strategią, misją i polityką jakości 
Uczelni i wydziału.  

I. Stałe analizowanie zgodności 
problematyki badawczej dyplomowych 
prac licencjackich oraz dyplomowych prac 
magisterskich na kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach ze 
strategią, misją i polityką jakości Uczelni i 
wydziału. 

II. Regularne hospitacje przebiegu zajęć 
dydaktycznych pod względem zgodności 
kształcenia prowadzonego na kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach ze 
strategią, misją i polityką jakości Uczelni i 
wydziału. 

Pełna zgodność. 

 
3. 

Zmiany w programach kształcenia 
zgodnie z obwiązującymi aktami 
prawnymi oraz z uwzględnieniem 
oczekiwań rynku pracy, opinii 
interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych, a także wniosków 
z monitorowania kariery 
zawodowej absolwenta. 

I. Zamiana specjalizacji: Grafika 
warsztatowa na specjalizację: Grafika 
artystyczna i projektowa. 

II. Zmiana części prowadzonych 
przedmiotów w związku z zamianą 
specjalizacji: Grafika warsztatowa na 
specjalizację: Grafika artystyczna i 
projektowa.  

Działania skuteczne. 



 

4. Inicjowanie zmian metod 
doskonalenia procesu kształcenia 
na kierunku, w tym m.in. metod i 
form kształcenia, realizacji i 
weryfikacji efektów kształcenia, 
infrastruktury dydaktycznej  
i warunków prowadzenia zajęć, 
itp.  

I. Przesunięciach przedmiotów na studiach 
magisterskich Kierunku Grafika. Wynika to 
z małej ilości studentów na Roku II. 
Są to przesunięcia przedmiotów z 
semestru 3 na semestr 4. Wtedy studenci 
będę wspólnie na zajęciach ze studentami 
Pierwszego roku. 
Jeden przedmiot Pracownia działań 
multigraficznych prowadzony jest (stara 
siatka) w semestrze 3. Przesuniecie na 
semestr 4 nie zapewnia jeszcze połączenia 
ze studentami pierwszego roku, gdyż dla 
tych studentów przedmiot ten jest w 
semestrze 3 i 4. Stąd przesunięcie u nich 
przedmiotu z semestru 3 na semestr 2 
spowoduje, że obydwie grupy będą miały 
go w tym samym czasie w roku 
akademickim 2021/2022. 

 
Zmiana zajęć na Kierunku Grafika w roku akademickim 
2021/2022 

1. Pracownia kreacji rysunkowej 
 Połączenie studentów z semestru 1 Roku I z 
semestrem 3 Roku II 
 Połączenie studentów z semestru 2 Roku I z 
semestrem 4 Roku II 

Wprowadzone w pełni. 



2. Pracownia technik obrazowania graficznego: 
Przesunięcie przedmiotu z semestru 3 na semestr 4 i 
połączenie studentów  
semestru 2 Roku 1 

3. Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej: 
Przesunięcie przedmiotu z semestru 3 na semestr 4 i 
połączenie studentów  
semestru 2 Roku 1 

4. Pracownia książki: 
Przesunięcie przedmiotu z semestru 3 na semestr 4 i 
połączenie studentów 
 semestru 2 Roku 1 

5. Pracownia działań multigraficznych. 
Przeniesienie przedmiotu z semestru 3 na semestr 4 i 
przeniesienie  zajęć dla semestru 4 -zajęcia z roku 
22022/2023 - na semestr 2 (w nowej siatce przedmiot 
ten jest na semestrze 3 i 4 . przesunięcie go z roku 2 
na rok 1. Da możliwość połączenia  studentów I i II 
Roku.   

II. Internacjonalizacja procesu kształcenia 
poprzez zatrudnianie profesorów 
zagranicznych oraz wyjazdy pracowników 
naukowo- dydaktycznych do Uczelni 
zagranicznych w celu prowadzenia zajęć. 

III. Systematyczna modyfikacja infrastruktury 
dydaktycznej (doposażanie pracowni w 
maszyny i narzędzia). 

IV. Wprowadzenie nowych, form kształcenia 
na odległość (zajęcia online), w  związku 
reżimem sanitarnym obowiązującym w 
czasie pandemii. 

 



5. Analiza sposobów weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia 
na danych kierunkach. 

I. Współpraca KZJK z kadrą kierunku Grafika 
analizy sposobów weryfikacji zakładanych 
efektów kształcenia na kierunku Grafika 

Wprowadzone w pełni 

6. Nadzorowanie realizacji systemu 
akumulacji i transferu punktów 
ECTS na kierunku i 
monitorowanie systemu przy 
uwzględnieniu opinii studentów, 
doktorantów i słuchaczy.  

I. Nadzorowanie realizacji systemu 
akumulacji i transferu punktów ECTS na 
kierunku i monitorowanie systemu przy 
uwzględnieniu opinii studentów we 
współpracy KZJK z kadrą kierunku Grafika. 

Wprowadzone w pełni 

7. Monitorowanie prawidłowości 
zasad oceniania studentów i 
doktorantów na kierunku.  

I. Monitorowanie poprzez wystawy 
semestralne (możliwości porównawcze). 

II. Uwzględnianie w ocenach samooceny 
studentów. 

Rozwiązanie skuteczne 

8. Monitorowanie jakości prac 
dyplomowych, rzetelności ich 
oceniania na poszczególnych 
kierunkach monitorowanie jakości 
prac dyplomowych, rzetelności ich 
oceniania na poszczególnych 
kierunkach oraz sposobu 
przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych. 

I.  Systematyczna współpraca KZJK z kadrą 
kierunku, promotorami i recenzentami  w 
celu oceny jakość prac dyplomowych, 
rzetelności ich oceniania oraz sposobu 
przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych. Proces ten ułatwia przyjęty 
system publicznych obron, w 
skumulowanym czasie i przestrzeni 
wystawienniczej. 

Rozwiązanie skuteczne  

9. Inne działania  
I. Realizacji wypracowanego i przez wiele lat 

udoskonalanego systemu kształcenia na 
kierunku Grafika, towarzyszą równolegle  
dyskusje mające na celu wprowadzenie 
nowych koncepcji programu, 
dostosowanych do zmieniającej się 
rzeczywistości i oczekiwań otoczenia. 

Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych 

10.  Uwagi i propozycje   

dr 


